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 RODOsny dzień
W tym roku Dzień Edukacji Narodowej wypada w niedzielę, lecz w  "Jadwiżyńskiej 11" świętowano już w
piątek 12 października. 

Część artystyczną
rozpoczęto
tajemniczym
powitaniem bez
wymieniania
danych osobowych.
Następnie
uczniowie klas
najmłodszych
rozwiązali zagadkę
RODO i rozwiali
wszelkie
wątpliwości
dotyczące nowych
przepisów.

Tego RODOsnego
dnia nie mogło
zabraknąć także
żartobliwych
wierszyków. I tak
szkolna
lokomotywa 
ukazała wszystkie
swoje wagony,
które przez cały rok
szkolny ciągnie z
mozołem, by
dotrzeć do
kolejnych wakacji. 

Uroczystość
uświetniły także
piosenki z
dedykacjami dla
nauczycieli w
wykonaniu zespołu
wokalnego
"Akcent", recytacje
wierszy oraz
specjalny taniec
uczniowski.
Przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego
złożyli wszystkim

pracownikom
szkoły życzenia i
podarowali im
zakładki do
książek. Część
oficjalną rozpoczął
pan dyrektor
Grzegorz
Wądołowski, który
w swym
przemówieniu
wspominał
trzydziestoletnią
historię naszej
szkoły oraz 

podziękował
nauczycielom  i
pracownikom
szkoły za trud
włożony w
wychowywanie i
kształtowanie
młodych pokoleń. 
Wszyscy uczniowie
świętowali ten
radosny dzień
podczas ciekawych
zajęć z swoimi
wychowawcami.

Gracjan
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Jak sobie radzić 
z negatywnymi emocjami?

Pozostać sobą 
czy dostosować się do grupy?

Każdy z nas
miewa czasami
gorsze dni,
kiedy jest
zdenerwowany
na cały świat.
Najlepszym
sposobem na
poradzenie
sobie z
negatywnymi
emocjami jest
wyjście z domu.
Spacer
spowoduje, że
nasz mózg się
dotleni, a my
uspokoimy się i
poczujemy się 

lepiej.
Najkorzystnie-
jsza dla
naszego
organizmu 
będzie
wycieczka do
lasu lub
jakiegoś innego
cichego
miejsca, w
którym nic i nikt
nie będzie nam
przeszkadzał.
W
sprzyjających
warunkach
przyrodniczych
możemy 

spokojnie
pomyśleć o
dręczących nas
sprawach i
skupić się na
nich. Takie
wyjście z
pewnością
ułatwi pozbycie
się
negatywnych
emocji! Pewnie
każdy z Was
ma swój
indywidualny
sposób na
złagodzenie
objawów stresu.
Oliwia

Człowiek jest
jak wilk, który
chce zachować
pozycję samca
alfa, jednak inni
liczą na to, że to
oni będą
dominować w
watasze. Wtedy
warto być sobą,
ponieważ nawet
jeśli zostaniesz
owym samcem,
to możesz łatwo
zostać
zdominowanym. 
Bycie sobą       
 

jest ważne,
gdyż wtedy
robimy to, co
lubimy, nikogo
nie udajemy i
mamy "święty
spokój".
Rówieśnicy nie
zawsze cię
akceptują,
możesz zostać
odrzucony lub
odepchnięty.
Ale to ich
problem, że
stracili taki
potencjał,
ponieważ każda
osoba

jest wyjątkowa.
To jest
cudowne.
Musisz
pamiętać, że
prawie zawsze
znajdzie się
jakaś osoba, z
którą się
zaprzyjaźnisz.
Jeśli jednak
jesteś w stanie
się zmienić dla
innych, to
możesz to
zrobić.
Pamiętaj, masz
wybór!  

Wojtek

.

Wilki

archiwum Niecodziennika Szkolnego

Pixabay
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 ,, Avengers wojna bez granic’’

Film jest ekscytujący i zadziwiający. Każda osoba,
która lubi zmyślone historie powinna go obejrzeć. 

,, Avengers
wojna bez
granic’’ to
fantastyczny
film akcji,
którego
reżyserami są
bracia Russo, a
za scenariusz
odpowiedzialni
są Christopher
Markus i
Stephen
McFeely.   W
fabule filmu
chodzi o to, że
zły tytan
Thanos próbuje
zniszczyć
połowę
wszechświata
za pomocą
kamieni
nieskończono-
ści.  

Bohaterowie
łączą siły, by
pokonać tytana,
lecz im się to
nie udaje.  Gdy
Thanos pstryka
palcami, to za
sprawą kamieni
połowa
wszechświata
zaczyna
wyparowywać
przy tym
bohaterowie
tacy jak: Peter
Parker, Stephen
Strange i wielu
innych. Ten film
wzbudził we
mnie ogromną
ekscytację i
zainteresowanie
losami tytana

i bohaterów.
Jedyna rzec,z
która mnie
załamała, to
wyparowanie
moich dwóch
ulubionych
bohaterów,
Petera Parkera i
Stephana
Strange. Moja
ocena filmu
,,Avengers
wojna bez
granic ‘’ jest
ponadprogramowa.
Z  całą
pewnością
polecam film
wszystkim.

Igor

Czy lubisz
zwierzęta? 
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
Lubisz wstawać
wcześnie rano? 
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem
Masz miejsce w
swoim
mieszkaniu?
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem

Czy masz dużo
wolnego
czasu? 
A. Tak
B. Nie
C. Nie wiem 
Czy posiadasz
wysokie
kieszonkowe?
A Tak
B Nie
C Nie mam

Odp. A -
będziesz
odpowiedzialnym
i opiekuńczym
właścicielem.

Rodzice
mogliby Ci
kupić psa. 

Odp.C Jeszcze
przemyśl kupno
psa. Dobrze się
nad tym
zastanów. Jeśli
dostosujesz się
do potrzeb
pupila podołasz
zadaniu.

Odp.B Niestety,
nie nadajesz się
na właściciela. 
         Wojtek

Czy nadajesz się na właściciela
psa?

.

Luna

filmweb.pl

Natalia
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UWAGA
KONKURS!

11 listopada
2018 roku
obchodzić
będziemy setną
rocznicę
odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Możecie uczcić
to święto, 

biorąc udział w
konkursie na
plakat lub kartkę
okolicznościo-
wą "Nasza
niepodległa".
Zachęcamy do
udziału!

.

 W czwartek, 
11 października
w naszej szkole
zostało
zorganizowane
spotkanie z
Marcinem
Prusem, byłym
reprezentantem
Polski w piłce
siatkowej.
Obecnie jest on
Ambasadorem
Siatkarskich
Ośrodków
Szkolnych.
Nasz gość
opowiadał o
tym, jak
osiągnąć
sukces w życiu 

oraz jak
konsekwentnie
dążyć do
wyznaczonego
celu.  Mówił
także o tym, jak
ważna jest w
codzienności
gotowość do
wyrzeczeń,
skromność i
punktualność.
Podkreślał
wielokrotnie też
jak bezcenna
jest nauka. 
Marcin Prus
zachęcał
wszystkich do
nieustannej
pracy nad
sobą. 

Podczas
spotkania
uczniowie nie
tylko z uwagą
słuchali, ale
także
mieli możliwość
zadania pytań.
Po spotkaniu
każdy miłośnik
piłki siatkowej
mógł otrzymać
autograf od
byłego
reprezentanta
Polski lub zrobić
pamiątkowe
zdjęcie. 

Maja

SPOTKANIE Z MARCINEM PRUSEM
siatkarzem, wielokrotnym reprezentantem Polski i
czterokrotnym mistrzem Polski w piłce siatkowej.

REDAKCJA WYDANIA: Gracjan, Igor, Wojtek, Maja, Julia, Oliwia, Agata, Natalia

OPIEKUN: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

Spotkanie z siatkarzem

Medale mistrza

.

JR

JR


	W tym numerze:
	RODOsny dzień
	Jak sobie radzić
	z negatywnymi emocjami?
	Pozostać sobą
	czy dostosować się do grupy?
	,, Avengers wojna bez granic’’
	Czy nadajesz się na właściciela psa?
	SPOTKANIE Z MARCINEM PRUSEM


	UWAGA KONKURS!
	KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com


